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 ممتقى وطني حول
 "األدب األمازيغي في الفضاء األدبي الجزائري"

 -عن بعد– 7277فيفري  72/72 يومي
فوية إىل لدى الباحثني واملهتمني بو، وخباصة بعد انتقالو من الش  عدة يثري األدب األمازيغي تساؤالت وإشكاليات 

لكن املفارقة الكربى هلذا األدب ا، حبيث يعود إىل ثالثة آالف سنة قبل امليالد، ا عريقً األمازيغي أدبً  دوين، ويعد األدبالت  
أول أمازيغي كتب رواية ىو " ىو امتالكو ملنتسبني لو بداعي اهلوية وافتقاده لنص باللغة األمازيغية يؤكد ىذا االنتماء. )ف

، القديس أغستني النوميدي األصل كتب مكتوبة باللغة الالتينيةكنها لأبوليوسلكيوس" صاحب رواية " احلمار الذىيب" 
 .اعًتافاتو الشهرية بالالتينية...اخل(

الدراسات األدبية والثقافية اسع عشر، بعد ظهور خنبة مثقفة يف امليدان ا إىل غاية القرن الت  لكن ىذا األدب بقي شفويً 
علما أن السياق األول هلذه املمارسة إنطلقت من واقع سياسي مهش اللغة،  أليف هبذهدوين والت  حاولت الت  ةواليت األمازيغي

 اهلوية األمازيغية يف الفضاءات الرمسية خاصة الكتابة.
لكن من الناحية التارخيية ذبدر اإلشارة إىل وقد مسحت ىذه احملاوالت ظهور عدة أعمال إبداعية يف جماالت خمتلفة.

األدب األمازيغي كانت من طرف املستشرقني الغربني بصفة عامة والفرنسني بصفة  أن معظم الدراسات اليت أقيمت حول
 خاصة وكانت ألىداف استعمارية بالدرجة األوىل.

، والباحث ال متغريات اللغة االمازيغيةىذا األدب حبيس ورىني احمللية بسبب تشتت ذباربو بني املناطق و  ىلكن يبق
 فرنسية وذلك من خالل الًتمجة اليت تعد جسر تبادل  وساطة لغة أخرى كالعربية والإال عرب -الكثري  –يعرف عن ىذا األدب

 

 



وتواصل بني اللغات، بل كذلك ىي تواصل بني احلضارات والثقافات فهي تضع املًتجم أمام رىانات تدفعو إىل 
 ذباوز املستوى اللغوي، اىل املستوى الثقايف بني الشعوب.

األنا واآلخر املختلفني ثقافيا وحضاريا ميكننا أن نطرح اإلشكالية اليت تتمحور حول ما وباعتبار الًتمجة جسر بني 
 مدى أمكانية الًتمجة يف ربقيق التواصل بني نسقني ثقافيني خمتلفني.

خاصة ما يتعلق باإلرث  اختزال حضور األدب اىل دبجرد صور متثيلية يف املنت االديب العام ويتخذ حضورا ىامشيا
وايات اجلزائرية لكن ال تتجاوز املستوى التمثيلي حاضرة يف عدد من الر   "لوجنة"مازيغي، فنجد ألالشفوي ا

 السطحي هلذا البعد املشكل للهوية اجلزائرية.
يف مقابل ذلك جند النقد األديب اجلزائري ذباىل ىذا األدب بل ىناكحىت من يذىب إىل نفي وجوده، لكن 

ثل ىنا دبحاولة "حفناوي بعلي" التأريخ هلذا االدب من خالل كتابو " طبقات نالحظ مؤخرا اىتمام جبذوره، ومن
 األدب النوميدي".

 المحاور: 

 .اجلزائري األمازيعي يف حقل النقد األديب األدب – 1
 مجة/ حتمية ىوياتية أم تواصل مجاي.األدب األمازيغي وإشكالية الًت   - 5
 األدب األمازيغي بني اهلامش واملركز. - 3
 .األدب األمازيغيدور االعالم يف احلفاظ على – 4
 دب األمازيغي يف االبدا  األديب اجلزائري املكتوب باللغة العربية والفرنسية.األمتث ل  – 5

األدب األمازيغي بني الواقع السياسي والتخييل األديب. – 6  
. أمحد بودة: رئيس اجلامعة: األستاذ : الرئيس الشرفي  
زهية طراحة. العممّية:رئيسة المجنة   
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 أعضاء المجنة التنظيمّية
 مولود بوزيد.د.
  نسيمة عطاب. د.
  نسيمة قمار. د.
 صوفيان لشهب. د. 
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  صاب فازية. د.
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 حياة دحماني. د.
 شروط المشاركة:

 مشارك بو يف ملتقيات سابقة.أن يكون البحث أصيال وغري منشور أو  -
كلمة، يتضمن عنوان البحث واحملور مع بيان أمهية املوضو  وإطاره   300أن يرسل الباحث ملخصا للبحث ال يتجاوز  -

 املعريف.
كلمة، حمررة بربنامج وورد خط   3000أن يرسل الباحث بعد قبول امللخص املداخلة كاملة على أن ال تقل عن  -

SimplifiedArabic يف اهلوامش، تكون اهلوامش مرتبة آليا يف هناية البحث: يتم اعتماد  12يف املنت و 14قاس م
 يم امللتقى ، و ستقدم التوجيهات املرتبطة باجلانب التقين الحقا.ظنت يف -ZOOM-تطبيق

 التواريخ:
 7277فيفري  72/72: امللتقى الوطينتاريخ 

 15/11/2021أخر أجل الستالم عنوان وملخص املداخلة: 
 01/01/2022تاريخ الرد  على املواضيع املقبولة: 

 15/01/2022تاريخ استالم املداخلة كاملة:
 30/01/2022تاريخ الرد  على املداخالت املقبولة: 

 يرجى االتصال عرب الربيد اإللكًتوين التاي: 
 collqueamazighe2021@gmail.com 

 مديرة المخبر:
 عشي نصيرة
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